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Edição 2017 dos prémios VALORFITO

BOAS PRÁTICAS DO SECTOR AGRÍCOLA PORTUGUÊS DISTINGUIDAS

A sustentabilidade do sector agrícola português esteve em destaque na 6.ª edição dos Prémios Valorfito, que teve lugar na 
passada sexta-feira, dia 16 de março. Os prémios que visam reconhecer e mobilizar o sector agrícola acontecem anual-
mente e são também um momento para o debate e reflexão da atividade. Os números de 2017 mantêm-se estáveis, apesar 
de ligeira diminuição registada da taxa de retoma, demonstrando a força de um sector cada vez mais preocupado no seu 
caminho para a eficiência e sustentabilidade na agricultura.

Pelo sexto ano consecutivo, o sector agrícola esteve reunido para recordar desafios, contabilizar resultados e premiar as 
melhores práticas agrícolas. Assente na missão da retoma das embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos, em 2017 
o Sistema voltou a contar com o suporte dos agricultores, de uma vasta rede de Pontos de Retoma e do operador Ambimed.

Os prémios deste ano gratificaram o empenho dos Pontos de Retoma nacionais para três categorias principais: o prémio 
Crescimento, de âmbito regional, que distingue o maior crescimento na região face ao ano anterior; o prémio Cooperativa, 
que releva o maior crescimento nacional em 2017 para o setor cooperativo; e, com grande destaque, o prémio Excelência, 
que é o galardão mais desejado da noite, e que distingue as boas práticas para critérios tanto quantitativos quanto qualita-
tivos. Para além de premiar os pontos de retoma, o Valorfito inclui nesta iniciativa uma importante ação solidária, convidando 
os pontos de retoma a indicar uma instituição de solidariedade social à sua escolha, a quem é atribuída uma verba no valor 
de 250 ou 500 euros.

Para o diretor-geral da Valorfito, António Lopes Dias “Este é o momento de agradecer aos nossos parceiros por terem aceite 
esta missão e, connosco, fazerem todos os dias, o possível e o impossível, para que Portugal seja entendido como um 
país-modelo para o tema da sustentabilidade. Em 2017, face à informação amplamente difundida, já não é aceitável que um 
produtor ignore qual o destino das embalagens dos produtos que utiliza”.

O local escolhido para a cerimónia foi o hotel Palace Monte real, em Monte Real, Leiria. Este foi um local afetado pelos fortes 
incêndios de 2017 e que o Valorfito desejou este ano apoiar, realizando a cerimónia nesta localidade.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, “O grande desafio que se coloca agora é o de criar condições 
para que os setores da nossa economia mais afetados pelo drama dos incêndios voltem a ter condições para se regenerar-
em e voltarem a desenvolver a sua atividade. A escolha da região para a realização de eventos e reuniões é uma forma de 
ajudar a nossa economia local a reequilibrar-se, o que constitui a forma mais sustentável de solidariedade.”

Seguiu-se a entrega dos prémios, relevando quem mais se destacou entre os 52 pontos de retoma nomeados. No total havia 
12 prémios em competição, os “Prudêncios” - em referência à família Prudêncio, os personagens animados que desde os 
anos 70 abordam o tema das boas práticas na atividade agrícola.

Dos quase 1000 Pontos de Retoma Valorfito no Continente e nas Regiões Autónomas, destacam-se os três vencedores do 
prémio Excelência: a empresa A. Cano, de Beja; Manuel Gomes Lourenço, de Meda e em terceiro lugar a empresa Calcob, 
de Oliveira do Bairro e Vagos. 

PREMIADOS

Prémios Nacionais

Algarve e Ilhas

Alentejo

Ribatejo

Oeste

Interior Centro

Interior Norte

Litoral Centro

Litoral Norte

Unicol, SCRL

P.M. Comercial

Lavricartaxo - Cooperativa Agrícola do Cartaxo

Louricoop

CCAV - Agriloja Viseu

Zona Agro, Lda.

Armando Pinho & Filhos, Lda

IFS - Irmãos Faria dos Santos

Prémios Regionais

Excelência

A. Cano

Manuel Gomes Lourenço

CALCOB - Coop Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos, CRL

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

Cooperativa Cooperativa Agricola dos Fruticultores da Cova da Beira

Veja aqui a galeria de fotografias e o video do evento

http://www.valorfito.com/xGallerify/premios2017.html
https://youtu.be/2GXysPxj1Ag



